
 

 
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΣΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ  
 
 

Η Σχολή Επικοινωνίας & ΜΜΕ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ αποτελεί για περισσότερο 
από δύο δεκαετίες συνώνυµο των σπουδών Δηµοσιογραφίας. Δεκάδες απόφοιτοι 
των Media Studies των ΙΕΚ ΞΥΝΗ εργάζονται σήµερα ως δηµοσιογράφοι και 
αθλητικοί συντάκτες, στις µεγαλύτερες εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς σταθµούς,  
τηλεοπτικούς σταθµούς και διαδικτυακά portals της Ελλάδας. Οι νέοι που 
επιθυµούν µία συναρπαστική καριέρα στο χώρο των media, εµπιστεύονται την 
Σχολή Επικοινωνίας & ΜΜΕ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, και αποκτούν πολύπλευρη και 
ολοκληρωµένη επαγγελµατική κατάρτιση, που ανταποκρίνεται πλήρως στα new 
media της εποχής µας. 

Στον τοµέα Media Studies των ΙΕΚ ΞΥΝΗ ο νέος που θέλει να διακριθεί ως 
δηµοσιογράφος, µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στις ειδικότητες:  

 
• Δηµοσιογράφος, Συντάκτης & Ρεπόρτερ 

 
• Αθλητικός Δηµοσιογράφος  

 
Παρακολουθώντας το διετές πρόγραµµα σπουδών των παραπάνω 

ειδικοτήτων, ο σπουδαστής αποκτά ένα δυνατό πτυχίο, αναγνωρισµένο από το 
κράτος. 

Οι σπουδαστές της Σχολής Επικοινωνίας & ΜΜΕ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
εξειδικεύονται µέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, από 
διακεκριµένους δηµοσιογράφους όπως οι Δηµήτρης Βενιέρης, Βαγγέλης Μωϋσής, 
Γιάννης Κεσόπουλος, Κώστας Χήτας, Κυριάκος Θωµαίδης, Γιώργος Μπούζος, 
Κώστας Χαλβατσιώτης, Γιώργος Τότσικας, Τάσος Πακλατζής κ.α. 

Μέσα σε υπερσύγχρονα ραδιοφωνικά & τηλεοπτικά studios καθώς και 
εργαστήρια Η/Υ µε πρόσβαση στις πιο εξελιγµένες τεχνολογίες, οι σπουδαστές της 
Σχολής Επικοινωνίας & ΜΜΕ εκδίδουν εφηµερίδες και περιοδικά, αρθρογραφούν 
σε blogs και οργανώνουν τις δικές τους παραγωγές για το WEB RADIO και το WEB 
TV των ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Η πολύπλευρη και συνεχής επιµόρφωση ενισχύεται µέσα από τη 
διοργάνωση διαλέξεων και σεµιναρίων, µε επίσηµους καλεσµένους γνωστά 
ονόµατα από τον χώρο του πολιτισµού, του αθλητισµού, της δηµόσιας διοίκησης 
και των επιστηµών.  

Μέσα από την παραγωγή εκποµπών και ντοκιµαντέρ και την 
παρακολούθηση σεµιναρίων και διαλέξεων, οι σπουδαστές που αποφοιτούν σήµερα 
από τη Σχολή Επικοινωνίας & ΜΜΕ,  είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους να γνωρίσουν από κοντά και να πάρουν συνεντεύξεις από τον 
Δήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, τον τ. Υφυπουργό Αθλητισµού Γιάννη 
Ιωαννίδη, την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια, τον ραδιοφωνικό απραγωγό & 
παρουσιαστή Γιάννη Σερβετά, τον εκδότη των εφηµερίδων City Press και Free 
Sunday Γιώργο Κύρτσο, τον παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκποµπής «Μένουµε 
Ελλάδα» Γιώργο Αµυρά, τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μπουρδούµη, την ολυµπιονίκη 
Βούλα Πατουλίδου, τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπάνε Πρέλεβιτς, τον προπονητή 
Γιώργο Δώνη, το µέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γκέρµαν Τσιστιακόφ, τον 
σκηνοθέτη ντοκιµαντέρ Γιώργο Αυγερόπουλο, τον αθλητή του µπάσκετ Λάζαρο 
Παπαδόπουλο, τον Ολυµπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη, τον προπονητή Μπάσκετ 
Σούλη Μαρκόπουλο, τον τερµατοφύλακα Μάρκο Βελλίδη, τον αθλητή του µπάσκετ 
Νίκο Χατζηβρέττα και πολλούς άλλους. 



Το υψηλό επίπεδο της κατάρτισης που προσφέρουν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
αποδεικνύεται από τις µεγάλες επιστηµονικές ηµερίδες που διοργάνωσε η Σχολή 
Επικοινωνίας & ΜΜΕ µέσα στην ακαδηµαϊκή χρονιά 2012-2013. Συγκεκριµένα ο 
τοµέας Γενικής Δηµοσιογραφίας πραγµατοποίησε την ηµερίδα µε θέµα 
«Τουρισµός: Μια πρόκληση µε προοπτική» στο πλαίσιο της οποίας προβλήθηκε το 
σχετικό ντοκιµαντέρ που είχαν ετοιµάσει οι σπουδαστές, και αναλύθηκε η 
προοπτική του ελληνικού τουρισµού για τα επόµενα χρόνια µε την υποστήριξη των 
ΜΜΕ και των new media. Ο τοµέας Αθλητικής Δηµοσιογραφίας διοργάνωσε την 
ηµερίδα «Αθλητισµός – Τυχερά Παιχνίδια – Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης» στο πλαίσιο της 
οποίας παρουσιάστηκε η επιστηµονική έρευνα των σπουδαστών µε θέµα «Ανήλικοι και 
τυχερά παιχνίδια».  

Οι απόφοιτοι Δηµοσιογραφίας & Αθλητικής Δηµοσιογραφίας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
υποστηρίζονται άµεσα από το ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ (Γραφείο Εργασίας Σπουδαστών & 
Αποφοίτων). Το ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ διοργανώνει ειδικές Ηµέρες Καριέρας µέσω των 
οποίων φέρνει σπουδαστές και απόφοιτους σε επαφή µε τις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του χώρου του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εκδόσεων  και του 
διαδικτύου, οδηγώντας τους στην επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Η συνεργασία µε κορυφαία ΜΜΕ όπως το Ράδιο Θεσσαλονίκη, το Μακεδονία 
TV και το Star Channel, µε φορείς πολιτισµού όπως ο ΙΑΝΟΣ και µε αθλητικές Α.Ε. 
όπως η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ,  προσφέρει τη δυνατότητα σπουδαστές για πρακτική 
άσκηση κατά την διάρκεια των σπουδών τους και εύρεση εργασίας µετά την 
αποφοίτησή τους. 

Η πολυετής εµπειρία  στην εκπαίδευση και κατάρτιση δηµοσιογράφων, 
καθιστά τη Σχολή Επικοινωνίας και ΜΜΕ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ την πλέον αξιόπιστη 
επιλογή για όσους θέλουν να γίνουν επιτυχηµένοι επαγγελµατίες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
Βαλαωρίτου 9 
Τηλ.: 2310552406 
iek@xinis.net   
 
Επισκεφθείτε την Beauty Academy των ΙΕΚ ΞΥΝΗ στο διαδίκτυο 
http://www.iek-xini.edu.gr/  
https://www.facebook.com/iekxinithessaloniki 
http://www.iek-xini.edu.gr/tomeis-spoydwn/mme 
http://www.youtube.com/watch?v=WM9HlftWiFk 


